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LUKOIL ACTICIDE 45 
 

Koncentrát konzervačního prostředku, speciálně vyvinutý k ochraně vodou 
ředitelných výrobků i produktů s obsahem rozpouštědel před růstem plísní či 
hub v povrchové vrstvě (filmu) 

 

SCHVÁLENÍ SPLŇUJE 

 
 

POPIS PRODUKTU 
LUKOIL ACTICIDE 45 je koncentrát konzervačního 

prostředku, který byl speciálně vyvinut k ochraně vodou 

ředitelných výrobků i produktů s obsahem rozpouštědel 

před růstem plísní či hub ve filmu. 

 

LUKOIL ACTICIDE 45 se hodí i k ochraně kapalin, 

které je třeba chránit před napadením houbami/plísněmi 

a které vyžadují nasazení koncentrovaného prostředku. 

 

LUKOIL ACTICIDE 45 vykazuje široké spektrum 

účinků proti houbám, plísním a kvasinkám. 

 

 POUŽITÍ 
LUKOIL ACTICIDE 45 je vhodný především k fungicidní 

úpravě barev aplikovaných ve vlhkých a mokrých 

prostorách, lepidel, klihu, těsnicích a stěrkových hmot 

(tmelů). 

 

Produkt LUKOIL ACTICIDE 45 představuje fungicidní 

prostředek s vynikající účinností, který se hodí i k použití v 

oblasti zušlechťování dřevěných povrchů, a také k 

impregnování dřeva natíráním, máčením, rozprašováním a 

k vakuové impregnaci. 

 

LUKOIL ACTICIDE 45 je také vhodný k ochraně 

technických kapalin před napadením houbami/plísněmi, 

vyžadujících aplikaci koncentrované formy biocidního 

prostředku, jako jsou třeba kapaliny používané při obrábění 

kovů, v čisticích lázních nebo systémech cirkulace vody. 

 

Obvykle používané množství se v závislosti na daném 

systému a stanoveném cíli pohybuje v rozmezí 0,01–

0,50 %. K dodatečné konzervaci chladicích a mazacích 

emulzí doporučujeme použít koncentraci 0,01–0,05 %. 

Optimální koncentraci lze přesně stanovit ve spolupráci s 

mikrobiologickou laboratoří. 

 

TYPICKÁ DATA (fyzikální a chemická) 

VLASTNOST Jednotka 
Zkušební 

metoda 
LUKOIL ACTICIDE 45 

Hustota při 20 °C g/cm³ DIN 51757 1,020–1,040 

OIT % - 45,10–47,90 

Rozpustnost ve vodě - - částečně rozpustné 

Stabilita při aplikaci - - 
pH stabilní v rozsahu pH 2–10, teplotní stabilita až do 

100°C 

Složení/účinné látky - - 2-Octyl-2H-isothiazol 3-on (OIT) 

Barva - - čirá žlutá kapalina 

Zápach - - charakteristický 

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených 
odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International". 
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ZKUŠEBNÍ ORGANISMY 

Plísně/houby Plísně/houby 

Alternaria alternata Lentinus tiginus 

Aspergillus niger Penicillium funiculosum 

Aspergillus oryzae Penicillium glaucum 

Aureobasidium pullulans Penicillium ochrochloron 

Chaetomium globosum Phoma sp. 

Cladosporium cladosporoides Rhizopus stolonifer 

Cladosporium resinae Sclerophoma pithyophila 

Fusarium sp. Trichoderma viride 

Gliocladium  virens Ulocladium atrum 

Alternaria alternata Lentinus tiginus 

Aspergillus niger Penicillium funiculosum 

Aspergillus oryzae Penicillium glaucum 

Aureobasidium pullulans Penicillium ochrochloron 

Chaetomium globosum Phoma sp. 

Cladosporium cladosporoides Rhizopus stolonifer 

Cladosporium resinae Sclerophoma pithyophila 

Fusarium sp. Trichoderma viride 

Gliocladium  virens Ulocladium atrum 

Kvasinky  

Candida albicans  

Rhodotorula rubra  

Saccharomyces cerevisiae  

Sporobolomyces roseus  

 

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ / SLUČITELNOST 
LUKOIL ACTICIDE 45 lze přidat kdykoli v průběhu výroby. Při včasném přidání se mikrobicidní účinky rozvinou už během 

výrobního procesu. Je však třeba zohlednit faktory plynoucí z okolního prostředí, které mohou mít významný vliv na stabilitu 

účinné látky. Mezi tyto faktory patří především teplota, hodnota pH, a také redukční a oxidační činidla. Za určitých podmínek 

může dojít k deaktivaci produktu v přítomnosti čpavku (hydroxidu amonného) a primárních/sekundárních aminů. Na účinnost 

mohou mít rovněž vliv silná oxidační a reakční činidla (chlornan, bisulfit, pyrosiřičitan a sirovodík). 

 

Před zpracováním produkt LUKOIL ACTICIDE 45 neřeďte ani jej nemíchejte s jinými chemikáliemi, abyste předešli 

možným negativním dopadům na aktivní látky. Poraďte se prosím předem s naším aplikačním technikem. 

 

LUKOIL ACTICIDE 45 nevykazuje v mnoha praktických aplikacích žádné problémy se slučitelností. Vzhledem k 

mnohostrannosti použití však doporučujeme, abyste si ověřili systémovou kompatibilitu provedením předběžných zkoušek. 

 

Minimální trvanlivost: 

24 měsíců od data výroby při dodržení teploty skladování cca 20 °C 
 
Skladování: 

Na pracovišti zajistěte dostatečné větrání/odsávání. Přečerpávání a manipulaci s produktem provádějte pokud možno jen v 

uzavřeném systému. Vyvarujte se kontaminaci ovzduší na pracovišti, způsobené například rozprášením nebo ohřevem 

produktu. Při přečerpávání buďte opatrní, vyvarujte se vylití produktu. Produkt uchovávejte pokud možno jen v původní 

nádobě. Předpokládá se existence podlahové jímky bez odtoku. Neskladujte společně s oxidačními prostředky. Třída 

skladování LGK 8 B. Třída ohrožení vod 3 (dle správních předpisů VwVwS ze 17. května 1999). 
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